
I rnitten av 80-talet kollapsade jordbrukskooperationen i Uganda. De i praktiken statligt styrda

kooperativet prfulades av ineffektivitert, ksnstlad prissf,$ning pe jordbruksprodukter och

konuption. Fcirtroendet f6r dem var i bctten, konstaterar Bernard Taybura pi Uganda

Cooperative Alliance, UCA, d€n paraplyorganisation som idag samlar de uga*diska

bondekooperativen.

Han sdger sanrtidigt a$ utan stdd frin Sverqe, Norge och Kanada hade UCA knappast dv'rerlevt

Sedan dess har UCA odr bondekooperativen byggts upp pa nytt ien liberaliserad och

konkunensutsatt ekonqmi. Till stcra delar har dd hardlat orn att bygga frin grunden, fr*n

enskilda smibonder som gitt safilrnan i smi lokala kooperativ. I nigra fall samlas dessa

srnikmperativ igiemensarrlrna f<irsailinings- cch rnarknadsorganisationer rned milatt fi b*ittre

kontroll 6ver ett genensamt utbud.

Liksom iSverige pa 193Stald 5r UgarxCas bOnder a#ta ihnnderna pe lokala grmsister och

uppkripare, utsatta fr>r prispress ocfr rned sv*rigdtder att fa korrekta marknadsinfonnatiofi. ls+ed

gerrensam, kooperativ trtrsdljning Skar deras r$lbteter tillb6*re ocfr rrer r*ttvis bdalning rnen

ocksa att lagra sina grodor och seilja n€r priserna inte frr ibotten, direkt efter skoid.

Tiflsammans utvecklar de ofia 6ven smi sparkassor rr€d rn6jlighd att biste med l*n frFr afi klare

tillfiiHiga likviditetsproblem och arHar Sven ned fragor sorn H|V-information.

Ett exempel ff lbanda gro\#ers mperative socbty i vistra Uganda, nigrra milfriin gn*nsen till

Kongo. D6r har 76 kaffeodlande smikin&r gitt sarrlrnan fiir att sarnla sina sk0rdar och $uda ut

dem genensamt pa marknaden. Negot sqn ger isnitt 10 proent b€ttre betalt f<ir kinorna. Det

€ir en hcifd betalnirg som spelar stor roll for kin#r nred smi mitiligheter att fdrs0rja sina

familjer. Vid sidan om efi'cash*rop" som kaffe dhr borfilH miste #ras rnark anv6ndas till att

odlas f6r famitp'ns betrov; kassava, rrlatban€Hl€r, rnajs octr gir6nsaker

Fcir att ti korrekt rnarkndsinformation irgir kfenirgen i det stOne Nyakatonze cooperatirre som

hiller koll pi prisutvectdingen pa en r# grdor dr Sven driver en forddling av bomull. Hur

ekonornin ser ut iust i &n verksamHen iir dod< w*rt att li grepp om.

Det kaffe kir&ma odlar ir ip*aktken ekdogiskt. Men *ersom kinderna inte 6ir ertifierade fdr

ekoodling kan & inte fi ut d€n nerHalning # skulb ha gett. B€sSk hos niEna olika

organisationer som arbe{ar rned d<o$isk proddction ocfr Sven hos enskilda Srder visar

annars pa tydlb inkonrsttci'rstdrknirE gprrom ekcetifiering.

Hjelp tillkvalitdskijning och tillertifierirg kan i minga fall st€irka ekonomin hdgst vf,sentligrt

vilket bes<ik pi nigra avl6gsna, mycket smiiordbruk visar.



Ett annat exempl pi kooprativ uppbyggnad i Uganda 6r Uganda crane crearneries coop

union, UCCCU, nred 15 000 medlemmar. Samtliga mjdtkHilrder. De fbsda har ett par kor, nigra

ir att betec*na som ugandiska sloftonder med ett stort antaldjur och solid ekgnomi.

Tillsammans bygger de nu ett nreieri i utkanten av sladen Mbarara nred ftirhoppningar om att ta

en v6sentlig delav den inhemska rnarknaden octr 6ven kunna exportera tillgrannlinderna.

Problenret idag, sager man, €ir att pengama f6rsvinner pi vdgen fr*n bindema till

konsumentema. Minga metlanhiinder ska alla ha sin delav det konsunrentema betalar.

Mejeriet ska, om allt gir v6gen, ge brindema bfrttre betalt fcir micilken och ksnsurrcflterna

billigare mi6lk. Aven hiir handlar de{ alttsd om att ftirs<ika bygga upp fattiga kinders ekonomi

gpnom kooperativ sarnverkan. Aven om & rdan vdlb€irge& miGlkbxiedema sannolikt tidnar

nrest pi neftxk{ kir ded stir*a mict{kprduktionen och Sven de ned bara en elbr nigra fi kor.

hleierikeoprativd sarnlar in miolk i stora dar av sydvdstra Uganda.

Under sanrtaln€d dt antalsmibGnds var # tydlts att rmn sdtter stort hopp till n€ieriet ocft

till frarntlda bithe bdalnirg. Nagot ssm 5r nodverdigrt om iordbruked ska kuma utvecklas.

Under en dryg vecka bsd'lcte iag ett antal lokala, smi bndekooperativ, de ovan nirnn*a ner

cer*rala organisatio*erna och sarntalade rd ett stort antalenskiHa kir#r, frarfor allt iv*stra

Uganda- Stiperdieresan avslutades rned interviuer pa UCA och npd n*gra organisatiotler s{Hn

arbetar ned expcrt av ekolryiska Fdukter till Europa.

Malm6 12 november Zffi
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